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Sammanfattning av planförslaget
•

Planförslaget syftar till att upphäva gällande tomtindelningen 1485-P87/6
- Upphävandet av tomtindelningen görs för att möjliggöra en framtida avstyckning för
fastigheterna.

Ändringar efter samråd
•
•

Skriftliga fel har justerats i planbeskrivningen.
Kommunen har tagit ställning att planförslaget inte kan antas medför betydande
miljöpåverkan.
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Handlingar
Planhandlingar
Detaljplanen består av:
☒ Plankarta
Till detaljplanen hör:
☒ Planbeskrivning (denna handling)
☒ Grundkarta
☒ Fastighetsförteckning
☒ Samrådsredogörelse
☒ Planbeskrivning tillhörande Stadsplan för del av fastigheten Källdal 4:1 m.fl., Uddevalla
kommun, laga kraftvunnen den 28 september 1976, 14-HER-1286
☒ Plankarta tillhörande Stadsplan för del av fastigheten Källdal 4:1 m.fl., Uddevalla kommun,
laga kraftvunnen den 28 september 1976, 14-HER-1286

Denna planbeskrivning ska läsas tillsammans med planbeskrivningen tillhörande Stadsplan för
del av fastigheten Källdal 4:1 m.fl., (plannummer HE18).
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Bakgrund
Ett positivt planbesked gavs 2021-04-28 vars syfte var att upphäva den gällande tomtindelning 1485P87/6 för att möjliggöra en framtida avstyckning av fastigheterna Almås 2, Toften 1:10>1 och Toften
1:10>2.
Äldre tomtindelning genom övergångsbestämmelser idag gäller som
fastighetsindelningsbestämmelse till detaljplanen och att ett upphävande av tomtindelningen görs
genom en ändring av detaljplanen. För att möjliggöra en annan fastighetsbildning krävs således ett
upphävande av tomtindelningen.
Delar av den gällande tomtindelningen från 1987 har sedan tidigare blivit upphävd. 2004 upphävdes
en del av den gällande detaljplanen, således även den gällande tomtindelningen, och 2018 så
upphävdes den gällande tomtindelningen för fastigheten Almås 3. Återstående delar av
tomtindelningen 1485-P87/6 inkluderas av de fastigheter som denna detaljplan syftar till att
upphäva.

Detaljplanens syfte
Detaljplanens syfte är att upphäva gällande tomtindelning för att möjliggöra en önskad avstyckning
för fastigheterna Almås 2, Toften 1:10<1 och Toften 1:10<2.

Planförfarande
Handläggning
Planprocess för standardförfarande
När genomförandetiden för en detaljplan löpt ut är det möjligt att använda förenklat förfarande vid
detaljplaner så som denna som enbart avser att upphäva tomtindelning. Vid ett förenklat förfarande
kan beslut om antagande fattas direkt efter samråd, till skillnad från ett standardförfarande där
detaljplanen även behöver gå ut på granskning.

PBL
Plan- och bygglag (2010:900) SFS 2020:603 är reglerande för planändringen.

Samråd
Samråd genomfördes mellan tidsperioden 16.12.2021 – 13.01.2022. Samtliga kommentarer
redovisas i samrådsredogörelsen. Kommentarer som har reviderats från samrådshandlingarna är att
kommunen tagit ställning att planhandlingarna inte kan antas medför betydande miljöpåverkan samt
att genomförandetiden är borttagen från plankartan.
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Figur 1. Detaljplanens läge i planprocessen. Bockar redovisar färdigställda steg och helmarkerad cirkel redovisar gällande
läge i planprocessen.

Tidplan
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens genomförande.
Tidplanen förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas.
Planskeden
Planbesked
Uppstart
Samråd
Beslut om antagande
Laga kraft

28.04.2021
07.10.2021
16.12.2021 – 13.01.2022
22.03.2022
20.04.2022
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Figur 2. Översiktskarta.

Plandata
Lokalisering
Planområdet är lokaliserat i de västliga delarna av Uddevalla tätort, i anslutning till väg 44.

Markägoförhållande
Samtliga fastigheter inom planområdet ägs av en enskild fastighetsägaren.

Planförslaget innehåller
Planförslaget innehåller ingen ändring av användning eller tillkommande av byggrätt, utan avser
endast att upphäva tomtindelningen.

Gällande detaljplan
För planområdet gäller detaljplan laga kraftvunnen 1976-09-28, för del av fastigheten Källdal 4:1
m.fl., 14-HER-1286. Vidare gäller tomtindelningen för kvarteret Almås, fastställd 1987-09-29, 1485P87/6. I gällande detaljplan är berört område avsatt som småindustri- och handelsändamål.
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Figur 3. Karta över planområdets ungefärliga utbredning & fastigheter

Detaljplanereglerade fastigheter
Detaljplaneområdet omfattar följande listade fastigheter, helt eller delvis.
Almås 2
Toften 1:10>1
Toften 1:10>2

Förenlighet med miljöbalken
Enligt PBL (2010:900) 2 kap. ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid prövningen
av lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och
vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken (1998:808), SFS 1998:808 samt föreskrifter om
miljökvalitetsnormer i miljöbalkens 5 kap. ska tillämpas.

Hushållningsbestämmelser
I miljöbalkens kapitel 3 och 4 föreskrivs att mark- och vattenområden skall användas för det eller de
ändamål de är mest lämpade för och sträva efter en god hushållning av mark- och vattenområden.
Det ska ske i enlighet med hänsyn till nationella intressen för bland annat natur- och kulturvård,
friluftslivet samt riksintressen.

Riksintresse
Planområdet omfattas av riksintresset högexploaterad kust, vilket är ett riksintresse som avser att
värna om Bohusläns kustmiljöer. Planförslaget föreslår endast att upphäva den gällande
tomtindelningen och bedöms inte påverka detta riksintresse då ingen ny exploatering föreslås.
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Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalkens 5 kap. som behandlar miljökvalitet för mark,
vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Nedan diskuteras de riksintressen som
påverkas utav detaljplanen.

Miljökvalitetsnorm
Planförslaget möjliggör endast att upphäva tomtindelning för planområdet och bedöms därav inte
påverka några miljökvalitetsnormer.

Områdesskydd
Områdesskyddet stöds av miljöbalken 7 kap. med dess olika bestämmelser om skydd av områden.
Det används för att skydda bevarandevärda resurser i Sverige och måste beaktas i
detaljplanearbetet.

Områdesskydd
Inga områdesskydd bedöms påverkas av planförslaget.

Miljömål
Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvalitéter som vår
miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste uppfylla för att vara hållbara på sikt. I
följande del kommer de relevanta miljömålen för denna plan att diskuteras utifrån hur planförslaget
bidrar eller motverkar miljömålet. Planförslaget föreslår endast att upphäva gällande tomtindelning
och tillförandet av detaljplanens användning bedöms inte påverka några av miljömålen.

Kommunala miljömål
Planförslaget föreslår endast att upphäva gällande tomtindelning och tillförandet av detaljplanens
användning bedöms inte påverka några av de kommunala miljömålen.

Undersökning av betydande miljöpåverkan
När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras ska kommunen ta ställning till om
genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken
(1998:808) 6 kap. samt PBL (2010:900) 5 kap 11.
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen enligt bedömningskriterierna i MKB-förordningen
bilaga 4, att genomförandet av detaljplan, inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsen delar kommunens syn på att tänkt markanvändning inte utgör betydande
miljöpåverkan i samråd 2021-10-28. Miljöbedömning med miljö-konsekvensbeskrivning (MKB)
behöver således inte utföras för denna detaljplan.
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Tidigare ställningstagande
Översiktsplan
Planförslaget strider inte mot gällande översiktsplan.

Fördjupad Översiktsplan för Uddevalla tätort
Planförslaget strider inte mot den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort.

Detaljplaner
Den gällande detaljplan laga kraftvunnen 1976-09-28, för del av fastigheten Källdal 4:1 m.fl., 14-HER1286. Detaljplanens användning reglerar natur, småindustri- och handelsändamål som innehåller två
större kvartersmarkområden. Till det nordliga kvartersområdet, Almås, upprättades en
tomtindelning 1987-09-29, 1485-P87/6, vilket denna detaljplan avser att upphäva.

Figur 4. Gällande detaljplan från 1976 (14-HER-1286)

Tomtindelning
Gällande tomtindelning upprättades 1987, 1485-P87/6 och innefattades då av ett större område än
vad denna detaljplan avser att upphäva. Delar av tomtindelningen har vid två tillfällen blivit upphävd,
första gången 2004 vid införandet av en ny trafikplan och andra gången 2018 vid upphävandet av
tomtindelningen för Almås 3, HE18Ä. Se nedan för den upprättade tomtindelningen 1987 samt vad
denna detaljplan syftar till att upphäva.

Figur 5. Tomtindelning 1987 (1485-P87/6)

Figur 6. Gällande tomtindelning som avses upphävas
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser
Pågående markanvändning
Förutsättning

Planområdet består av ett verksamhetsområde med två byggnader med handels- och
småindustriändamål. Planområdet nås via Undavägen och sedan vidare in på Almåsvägen. Norr om
planområdet går väg 44. Öster om planområdet finns ett större naturområde som är del av ett större
sammanhängande grönområde som sträcker sig till Rävsdal.

Figur 7. Markanvändningskarta

Planförslag och konsekvenser

Planförslaget föreslår ingen ny användning eller ökad byggrätt som kan förändra befintlig
markanvändning. Bedömningen är att planförslaget inte medför någon negativ påverkan för
markanvändningen.

Naturmiljö
Natur och rekreation
Förutsättning

Öster om planområdet finns det ett större naturområde som är del av Kärra-Frölandsnaturområde
och som har naturvårdsklassen 2. Enligt Uddevalla kommuns naturvårdsprogram består KärraFrölandsområdet av en sammanslagning av ett antal skyddsvärda miljöer som tillsammans bildar ett
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stort varierat område med höga värden och består av barrblandskog, granskog, ekskog och
triviallövskog.
Planförslag och konsekvenser

Naturvärden bedöms inte påverkas av planförslaget då syftet är att upphäva gällande tomtindelning
och föreslår ingen ny bebyggelse.

Kulturmiljö
Arkeologi
Förutsättning

Inom planområdet finns idag inga kända fornlämningar.
Planförslag och konsekvenser

Bedömningen är att planförslaget inte medför någon negativ påverkan för kulturmiljön.

Landskapsbild
Förutsättning

Landskapsbilden består av ett kuperat skogslandskap blandat med öppna landskap.
Planförslag och konsekvenser

Planförslaget möjliggör ingen ny bebyggelse och kommunens bedömning är att ingen påverkan för
landskapsbilden bildas.

Bebyggelse
Gestaltning & utformning
Förutsättning

Bebyggelsen i området består av verksamheter, med industri- och handelsändamål.
Planförslag och konsekvenser

Bebyggelsen och dess utformning påverkas inte av planförslaget.

Gator
Förutsättning

Planområdet angränsar till väg 44 i norr och Almåsvägen som förbinder planområdet med
Undavägen i väst.
Planförslag och konsekvenser

Planförslaget bidrar inte till någon påverkan på gatunätet i eller utanför området.
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Geoteknik
Markförhållanden
Förutsättning

2006 gjordes en geotekniskutredning (Geoid - 605009) för fastigheten Almås 2. Utredningen visade
att marken är försedd med huvudsakligen fyllningsmassor. Nedan visas ett utdrag från en
jordartskarta för området, där det även framkommer att urberg och sandig morän förekommer inom
området.
Planförslag och konsekvenser

Planförslaget föreslår ingen ny bebyggelse och bedömningen är således att planförslaget inte medför
någon negativ påverkan på det geotekniska markförhållandet.

Figur 8. Jordartskarta

Hydrologiska förhållanden
Vattenförekomster, dagvatten, översvämning, grundvatten, vattendom
Förutsättningar

Inga utredningar har genomförts gällande hydrologiska förhållanden inom planområdet.
Planförslag och konsekvenser

Planförslaget bedöms inte ha någon påverkan på de hydrologiska förhållandena.

Sociala perspektiv
Barnperspektiv och jämställdhet
Förutsättning, planförslag och konsekvenser

Planförslaget bedöms inte ha någon social påverkan då ingen ny byggrätt eller ändring av användning
sker i planförslaget.
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Hälsa och säkerhet
Ledningar, förorenad mark, radon, buller och luftkvalitet
Förutsättningar, planförslag och konsekvenser

Inom planområdet finns det idag inga kända föroreningar.
Vidare består majoriteten av marken av låg- och normalriskområden angående radon, förutom den
delen av planområdet som består av urberg och sandig morän (se figur ovan) det området består av
ett högriskområde för radon. Kommunens bedömning är att högriskområdet för radon inte påverkas
av planförslaget då ingen ny exploatering föreslås.
Ledningar, buller och luftkvalitet bedöms inte påverkas av planförslaget.

Gator och Trafik
Biltrafik
Förutsättning

Inga trafikutredningar har genomförts. Planområdet nås via Almåsvägen som ansluter till Undavägen.
Planförslag och konsekvenser

Planförslaget bedöms inte ha någon påverkan för biltrafiken, då ingen förändrad användning eller ny
användning föreslås.

Gång- och cykeltrafik
Förutsättning

Längs Undavägen finns det goda gång- och cykelvägar som främst sträcker sig till källdalsskolan. Till
planområdet finns inga cykelbanor eller trottoarer då området främst nås via biltrafik.
Planförslag och konsekvenser

Planförslaget föreslår ingen ny gång- eller cykelväg eller någon annan användning som skulle öka
andelen besökare eller försämra den befintliga situationen för dessa trafikanter. Dock är
planområdets befintliga förutsättningar för gång- och cykeltrafikanter undermåliga.

Kollektivtrafik
Förutsättningar

Väster om planområdet finns en busshållplats där linje 6 går i två riktningar. Linje 6 har sträckningen
Sunningen till Långemyrsvägen som även passerar Uddevalla centrum.
Planförslag och konsekvenser

Planförslaget bedöms inte ha någon inverkan på kollektivtrafiken.

Parkering
Förutsättningar

Inom planområdet finns det goda parkeringsmöjligheter för såväl anställda som besökare.
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Planförslag och konsekvenser

Bedömningen är att parkeringen inte påverkas då planförslaget inte föreslår någon ny exploatering
som kan påverka antalet parkeringar.

Genomförandebeskrivning
Fastighetskonsekvenser
När denna ändring av detaljplan fått laga kraft kommer det inte finnas några bestämmelser
som styr fastighetsindelningen för berört område. Det kommer att finnas möjlighet för
fastigheten Almås 2 att ansöka om avstyckning i en lantmäteriförrättning. Fastighetsbildning
berörande fastigheten får prövas utifrån kvarvarande bestämmelser i gällande detaljplan och
lämplighetskraven i fastighetsbildningslagen.
Fastighetsrättsliga frågor
Lantmäterimyndigheten i Uddevalla utgör förrättningsmyndighet inom det aktuella
planområdet. Fastighetsägare och rättighetsinnehavare framgår av den till planen hörande
fastighetsförteckningen.
Lantmäteriförrättningskostnader betalas av fastighetsägare.
Gällande tomtindelning 1485-P87/6 upphävs.
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Medverkande tjänstemän
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Arbetsgrupp
Gustaf Palmborg, uppdragsledande planarkitekt
Karl Sandman, biträdande planarkitekt
Sofia Bergkvist, mark- och exploateringsingenjör
Pauline Rossödal, plankoordinator
Stefan Björling, enhetschef

Stefan Björling
Enhetschef

Gustaf Palmborg
Planarkitekt

Uddevalla 2022-03-02
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